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HATÁROZATTERVEZET 

bizonyos műszaki módosítások jóváhagyásáról a F.E.A.D.R. program 322. intézkedés keretében 

bonyolított  «Kultúrotthon helyreállítása Mezőterem községben» megnevezésú projektben  

 

Figyelembe véve bizonyos műszaki módosítások szükségességét a F.E,A.D.R. 41 intézkedés- 41-

322 alintézkedés keretében bonyolódó „Kultúrotthon helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár 

megye” megnevezésű projekt megvalósításában 

 Az igénylő pályázati útmutatója előírásai értelmében, a 41-es intézkedés-41 alintézkedés-322 

esetében, “A falvak fejlesztése, felújítása, az alapszolgáltatások minőségének javítása a vidéki lakosság 

és gazdaság számára és a kulturális örökség értékesítése” 

Szem előtt tartva az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 273/2006-os helyi, közpénzügyi törvény 

20. Cikkely (1) bekezdés j) betűje, a 41.cikkely, és a 44-es cikkely (1) bekezdés alattiakban foglaltakat; 

           Elemezve a C 413322011263225009/11.11.2013 számú (régi kód) finanszírozási Szerződést, 

melyet a PNDR 2007-2013-as program keretében kötöttek, folytatva a pályázatok gyakorlatba ültetését 

és az utolsó törlesztési részlet kifizetését elszámolás végett a PNDR 2014-2020-as program keretében, a 

C1920322T211263225009 számú (új kód) finanszírozási Szerződést vissza nem térítendő pénzügyi 

segítség nyújtásáért az Országos Vidékfejlesztési Program feltételei betartásával a “Kultúrotthon 

helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár megye” megnevezésű pályázat megvalósítása érdekében, 

a beruházás megvalósításának és a pályázat gyakorlatba ültetésének időtartama 45 hónap, de legkésőbb 

2017. augusztus 11., és a végrehajtási határidő 2017. november 11; 

 Tekintettel a  “Kultúrotthon helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár megye” 

megnevezésű pályázat eszközökkel való felszerelésére vonatkozó 30/12.09.2012-es számú helyi tanácsi 

Határozat előírásaira;                                                                                                                                        

 a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-

es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betűje, a (4) bekezdés d) betűje, a 45-ös cikkely 

(2)- es számú bekezdés a) betűje előírásai értelmében, Mezőterem  község Helyi Tanácsa, 

; 

      ELHATÁROZZA: 

1. cikkely.  - Jóváhagyja a F.E,A.D.R. 41-es intézkedés- 41-322 alintézkedés keretében 

bonyolódó “Kultúrotthon helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár megye” 

megnevezésű  pályázat egyes műszaki módosításait, és az  ÉPÍTŐTELEP, a “Kultúrotthon 

helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár megye” beruházására vonatkozó 

1/08.02.2017 rendelkezés alapján,  mely jelen Határozat szerves részét képezi.   

2.  cikkely.  Jóváhagyja az 1. cikkelyben jóváhagyott műszaki módosításokat, amelyek  nem 

befolyásolják a  “Kultúrotthon helyreállítása Mezőterem községben, Szatmár megye” 

megnevezésű  pályázat végső költségvetését, melyet Mezőterem község Helyi Tanácsa 

jóváhagyott a 9/30.03.2016-os számú Határozattal.. 
3. cikkely. –Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Tar Miklóst, Mezőterem község 

polgármesterét. 

4. cikkely. - Jelen Határozatot közlik Mezőterem község Polgármesterével, Szatmár Megye 

Prefektúrájával, közzé teszik az önkormányzat www.tiream.ro   honlapján, és kifüggesztik az 

intézmény hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. február 10-én, 

 

INDÍTVÁNYOZÓ,  

 

Tar Miklós 
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